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  หลักสูตร Super Series รุ่นท่ี 3   
“Leadership & Effective Corporate Culture” 

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2565 
โดย มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

ร่วมกับ Judge Business School, University of Cambridge 
 
 

1. หลักการและเหตผุล  

ปัจจุบันผู้บริหารองค์กร จ าเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขัน  เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า ซึ่งในการ
วางแผนกลยุทธ์  หลายองค์กรมีการจ้างที่ปรึกษา หรือใช้เงินจ านวนมาก รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงก็ต้อง
ใช้เวลาในการระดมความคิดเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด  แต่เมื่อน ากลยุทธ์มาใช้กลับไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง   
ซึ่งสาเหตุหลักส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ กลยุทธ์เหล่านั้น  ไม่สอดคล้องกับ “วัฒนธรรมองค์กร”  จึงเป็นความท้าทายของ
ผู้บริหารที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  เพื่อให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวัง 

 หลักสูตร Super Series รุ่นที่ 3 “Leadership & Effective Corporate Culture” จึงออกแบบมา เพื่อให้
ผู้บริหารระดับสูง  ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้เรียนรู้กระบวนการในการปรับเปลี่ยนและแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรให้แข็งแกร่ง  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 
   

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรมหาชน ให้ทราบถึงและเข้าใจถึงความส าคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สามารถ
ประยุกต์ใช้สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 2.2 เพื่ อสร้าง เวที ในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและความเห็น อันจะน าไปสู่ การสร้างองค์ ความรู้และ 
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ  
 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และเอ้ือให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  
 

3. โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตร Super Series รุ่นที่ 3  มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
3.1 การอบรมในประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้โดยวิทยากร/ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นน าในประเทศ  

 3.2  การอบรมในต่ างประ เทศ  หั วข้ อ  “Leadership & Effective Corporate Culture” ณ  Judge 
Business School, University of Cambridge  ประเทศอังกฤษ  (เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร) 
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4. ระยะเวลาหลักสูตร  
การอบรม ระยะเวลา 

การอบรมในประเทศ 
 

เวลา 13.30 – 18.00 น. 
1) วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 
2) วันที่พุธที่ 5 ตุลาคม 2565 
3) วันที่พุธที่ 12 ตุลาคม 2565 
4) วันพฤหัสดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

การอบรมต่างประเทศ 
ณ ประเทศอังกฤษ 

เดินทาง ระหวา่งวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2565 
* เรียน และ รับวฒุิบัตร วนัที่ 26-27 ตุลาคม 2565 
 ณ Judge Business School, University of Cambridge  

  

5. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวนประมาณ 25 คน ประกอบด้วย 

5.1 ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน, องค์กรการกับดูแล Regulators คณะกรรมการ
กองทุนหมุนเวียน หรอืบริษัทมหาชน 

5.2 ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน, องค์กรการกับดูแล Regulators หรือบริษัทมหาชน  

5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน , องค์กรการกับดูแล Regulators หรือ
บริษัทมหาชน 
           5.4 ผู้ทึ่ด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรที่สถาบันพิจารณาให้เข้าร่วมอบรม 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  6.1 ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงและเข้าใจถึงความส าคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ดี สามารถ
ประยุกต์ใช้สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 6.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และ 
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างกัน และสามารถน าไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   

7. ค่าธรรมเนียม  
7.1 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จ านวน 399,000 บาท  (เดินทางโดยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด และพักเดี่ยว)  

7.2 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จ านวน 529,000 บาท  (เดินทางโดยตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ และพักเดี่ยว)       

7.3 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จ านวน 344,000 บาท (กรณีออกตั๋วโดยสารเอง และพักเดี่ยว) 

     รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมทุกหัวข้อวิชา และการอบรมในต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง   
 

         ส าหรับการเข้าร่วมการอบรมในต่างประเทศ ณ Judge Business School, University of Cambridge  
ประเทศอังกฤษ  ในกรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังวันที่ 28 กันยายน 2565  ทาง IRDP ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย
ในการอบรมในต่างประเทศได้ เนื่องจากด าเนินการเกี่ยวกับการการอบรมและเดินทางเรียบร้อยแล้ว  
หมายเหต ุกรณีออกตั๋วโดยสารเอง ผู้เข้าอบรมสามารถหักค่าต๋ัวโดยสารออกได้  
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7.3 การช าระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 

      กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงิฝาก  ในนามมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย         
สาขาซอยอารีย์ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร  พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการ
ออกใบเสร็จรับเงินมาที่ E-mail : nongnapat@irdp.org  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนงนภัส  อินทร์บัว  
ผู้จัดการอาวุโส  ฝ่ายฝึกอบรม  โทรศัพท์ 02-7145566 / 086-3032590 

*** การเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับการเข้าอบรมและ/หรือร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นกรณีท่ีหน่วยงานสามารถพิจารณา
ด าเนินการตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้ ท้ังน้ี ค่าธรรมเนียมในข้อ 7  สามารถน าไปลดหย่อนภาษี
เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เรื่อง การก าหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน ท่ีรับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (พ.ศ. 2548) และ IRDP หรือ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000285042 มีสถานะเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล และสถานศึกษา ล าดับท่ี 807 ของ
ประกาศกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 524 พ.ศ. 2555 )*** 

 

8. สถานที่ฝึกอบรม 

สถานที่ : โรงแรม  The St. Regis Bangkok   
ที่อยู่     : 159  ถนนราชด าริ  กรุงเทพมหานคร 10120 

                 

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  1. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  ประธานบริหารหลักสูตร 
  2. ดร. เสรี นนทสูติ    ผู้อ านวยการหลักสูตร 
   

10.  ติดต่อประสานงาน 
  คุณนงนภัส  อินทร์บัว  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรม  โทรศัพท์ 02-7145566 / 086-3032590 
           คุณณราภรณ์  บุญสอน   เจ้าหน้าที่อาวุโส  ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02-714-5565 / 064-2426453 

ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)  
 เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 02-714-5564 – 67 โทรสาร 02-619-5960 
           เว็บไซต์ http://www.irdp.org , E-mail: nongnapat@irdp.org 
 

หมายเหตุ: 

 ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงก าหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับก าหนดการและ/หรือสถานท่ีศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเดินทางในการศึกษาดูงาน/การเรียนในต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าอบรมเท่านั้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://www.irdp.org/

